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ْمحَِن  ِ الرَّ َّ َ إِالَّ اُهللا وحده ال بِْسِم ا َ ِ َربِّ اْلَعاَملَِني، وأشهد أن َال إِ َّ ِ ِحيِم، اْحلَْمُد  الرَّ

ه وأصحابه وسلم  رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبد اهللا ورسوله صىل اهللا عليه وعىل آ

  -:تسليًام كثًريا إىل يوم الدين ثم أما بعد

ٍف من هجرة  ثالٍث بن يوسف الكرمي املتوىف سنة فيقول الشيخ مرعي  وثالثني وأ

   .»كتاب الصالة« :قال ،املصطفى

واب رشوط الصالة، ومل جيعل  - َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -أورد املصنف  كتاب الصالة بعد أ

رشوط الصالة جزًءا من كتاب الصالة ألن الرشوط تكون متقدمًة عىل اليشء، الرشط 

ناءيكون موجوًدا قبل الفعل وليس الزًما أن يكون مو   .هجوًدا يف أ

ولذلك اختلف أهل العلم يف بعض األفعال هل هي رشوٌط أم هي أركان، ومن ذلك 

أن النية رشٌطة وليست  :أو مشهور املذهب - َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل -النية واملتقرر عند فقهائنا 

استصحاب النية يوجبون ركنًا، والدليل عىل أهنا ليست ركنًا أهنم جييزون عدم استصحاب 

  .حكام وال يوجبون استصحاب ذكرها

بالنية احلكمية، فيجوز أن املصيل يغفل عن كونه يف صالٍة يف بعض وهذه التي تسمى 

أن يكون موجوًدا يف مجيع أفعال صالته، فدل عىل أن النية رشط ويل ركنًا إذ الركن البد 

اهية وإنام الرشط يكون متقدًما    .عليهاالعبادة، إذ الركن جزٌء من ا

بعد قليل اخلالف يف قضية القيام هل القيام يف الصالة ركن أم  -إِْن َشاَء اهللاُ  -وسيأيت 

ه رشٌط فيها؟ أن القيام يف الصالة ركٌن  :واملصنف والذي عليه املعتمد عند عامة فقهائنا أ

  .وليس رشًطا وسيأيت

   



 

  

  

 

  ............................................................... جتب عىل كل مسلمٍ 

، أما كون الصالة واجبًة عىل "جتب عىل كل مسلمٍ " :-َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -يقول الشيخ 

ِحْيَحْنيِ  كل مسلٍم فالشك يف ذلك، وقد قال النبي   ُبني اِإلْسَالم مخسٍ « :فيام ثبت يف الصَّ

َ إِالَّ اُهللا وأن حممًدا رسول اهللا وإقام الصالة َ فدل عىل أن إقامة الصالة ، »شهادة أن َال إِ

  .ركٌن فالبد من اإلتيان هبا

ُنُكْم ِيف { :-َجلَّ َوَعَال - وقد قال اهللا   َكاَة َفِإْخَوا الَة َوآَتُوا الزَّ َفِإْن َتاُبوا َوَأَقاُموا الصَّ

ينِ  ، فدل عىل أن الصالة ركٌن يف الدين وهي أحد مبانيه العظام؛ بل هي ]١١:التوبة[}الدِّ

  .الفرقان بني اإليامن وبني الكفر

العهد الذي بيننا وبينهم « :قال أن النبي  وقد صح يف مسلٍم من حديث جابٍر 

  .»الصالة

ِمِذّي واِإلَماِم أمحد من حديث بريدة ْ العهد الذي بيننا وبينهم « :ويف روايٍة عند الرتِّ

،ودلنا ذلك عىل أن وجوهبا وجوٌب عينٌي متأكٌد عىل كل »الصالة فمن تركها فقد كفر

  .مسلم

، ليس معنى ذلك أن الكافر ال "عىل كل مسلمٍ " :-َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -وقول املصنف 

أن الكفار مؤاخذون عىل الكليات  :جتب عليه الصالة؛ بل إن املتقرر يف علم األصول

َوَملْ َنُك *  َقاُلوا َملْ َنُك ِمَن اْملَُصلِّنيَ { :حاكيًا عنهم -َجلَّ َوَعَال -، كام قال اهللا والفروع

  .]٤٥ -٤٣:املدثر[}َنُخوُض َمَع اْخلَائِِضنيَ َوُكنَّا *  ُنْطِعُم اْملِْسِكنيَ 

املرشكني عىل الكليات وهو األصول، وعذهبم عىل املخالفة  - َجلَّ َوَعَال -فعذب اهللا 

وغري املسلم، ولكنها واجبٌة وجوب صحٍة عىل  يف الفروع وتركها فهي واجبٌة عىل املسلم

  .املسلم

ته غري صحيحة لفوات رشٍط فيها وهو فإن غري املسلم وهو الكافر إذا صىل َفِإنَّ صال 

واملجنون َفِإنَُّه ال نية هلم،  رشط النية، وذلك أن الكافر ال تصح نيته كالصبي غري املميز

  .فنيتهم غري معتربٍة يف العبادة فال تصح صالته ولو فعلها



 

   
 

 

  ...................................................... مكلف غري احلائض والنفساء

   .املؤاخذة، أي جتب وجوًبا عىل املسلم ال باعتبار "عىل كل مسلمٍ " :إًِذْا فقول املصنف

د باملكلف البالغ العاقل إذ املجنون ال نية له فال تصح العبادة  "مكلٍف " :قال واملرا

  :وأما غري البالغ فإنه قسامنمنه، 

  .إما أن يكون مميًزا 

  .أو أن يكون غري مميزٍ 

فغري املميز وهو من كان دون سبٍع َغالًِبا َفِإنَُّه ال تصح  وسيأيت بعد قليل ضابط التمييز

ال يصح ولو توضأ، كام أن ال حدث له أصًال وال ة منه ولو صالها، كام أن وضوئه الصال

ر لترصفاته يف العبادات، كل من كان دون سن  ه ال أ تصح مصافته وال يقطع الصالة أل

ر لترصفاته يف العبادات فال تصح منه وال جتب عليه   .التمييز ال أ

ع فر« :قال وال جتب عليه، ألن النبي ُه تصح منه وأما من كان مميًزا لكنه غري بالٍغ َفِإنَّ 

، فدل عىل أن من كان دون البلوغ ليست »والصبي حتى يبلغ« :، وعد منهم»القلم عن ثالثة

  .بواجبٍة عليه

ال جتب عليهم الصالة وال تصح  والنفساء فاحلائض ،"غري احلائض والنفساء" :قال

ت عائشة  ًْضا، حلديث معاذة حينام سـأ ُ َعنْها-منهم َأ َّ ما بال احلائض تؤمر  :-َرِيضَ َا

ت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم وال  أحروريةٌ « :فقال بقضاء الصوم وال تقبل بقضاء الصالة؟ أ

  .، رواه الشيخان»نؤمر بقضاء الصالة عىل عهد النبي 

، أي وجوب صحٍة وعىل "جتب عىل كل مسلم" :فاملقصود من هذا أن قول املصنف

 اون وجوًبا، وغري احلائض والنفساء أي فال تصح منهغري املكلف قد يكون صحًة وقد يك

  .فال جتب وال تصح منها وال جتب عليها،

  

  

   



 

  

  

 

  .................................................مميز وهو من بلغ سبعا وتصح من 

إذا بلغ ، أي أن املميز "وتصح من مميزٍ " :، قول املصنف"وتصح من مميزٍ " :يقول الشيخ

ُه ِحينَئٍِذ تصح الصالة منه، والدل من  يل عىل صحتها منه قول النبي سن التمييز َفِإنَّ

يه عن جده عند أيب داود وغريه قال نائكم بالصالة « :حديث عمرو ابن شعيٍب عن أ مروا أ

  .»لسبع

نائكم بالصالة لسبع« :فقوله  ، فدل عىل أهنا تصح منهم، ولوال أهنا ال تصح»مروا أ

ا أمروا هبا إذ يكون ذلك عبث وكالم الشارع منزٌه عن العبث، وقد كان بعض  منهم 

كابن  يصلون بالناس ويأمتون بالنبي  عمر ابن أيب سلمة وغريه  أصحاب النبي 

  .عباٍس وغريه فدل عىل أهنا تصح الصالة من املميز

ة "اوهو من بلغ سبعً " :قوله أو روايتني يف املذهب،  فيها خالٌف عىل قولني، هذه املسأ

  :بل أكثر وإنام املشهور منه روايتان بام يكون التمييز؟ واملذهب فيه روايتان

ُه اُهللا َتَعاَىل -ما ذكره املصنف  :إحدامها  وهو أن املميز هو الذي يبلغ سبع سنني  :-َرِمحَ

ثى ًء كان ذكًرا أو أ وتصح مصافته،  فمن بلغ سبًعا َفِإنَُّه يكون مميًزا فتصح عبادته، سوا

فل دون الفرائض وغري ذلك من األحكام املتعلقة باملميز   .وتصح إمامته يف النوا

أن السن إنام هو كاشٌف وليس هو  :-َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل -والرواية املعتمد عند فقهائنا

عالمًة، وإنام عالمة التمييز يف كٍل بحسبه، ففي أمور العبادات بأن يفقه العبادة، وأن حيسن 

ء ونحوه بأن حيسن البيع ويعرف قيمة املبيع  ما يقال فيها ويف باب املعامالت بالبيع والرشا

  من الثمن واملثمن ونحوه

باعتبار املعرفة، والتمييز بني النافع من الضار  فدل ذلك عىل أن التمييز إنام هو

جب من غريه  َرِمحَُهم - اعتمده حمققوا فقهائنا وأداء العبادة من غريها، وهذا هو الذي والوا

  .- عليه اهللاُ  ةُ َرِمحَ -كام قرر القايض عالء الدين املرداوي  - اُهللا َتَعاَىل 

  

  



 

   
 

 

  .....................................................................والثواب له 

ه من ، إما أن يك"اوهو من بلغ سبعً " :إًِذْا فقول املصنف ون عىل إحدى الروايتني أو أ

، فغالب من يميز يكون عند السابع ولكنه قد يميز قبل ذلك وقد باب املظنة والتقرير َغالًِبا

  .يتأخر متييزه بعد ذلك

له أي للميز َفِإّن املميز تكتب له احلسنات وال  :الضمري يف قوله ،"والثواب له" :قال

وإحسان باملُْؤِمنِْنيَ َفِإّن من الناس  -َجلَّ َوَعَال -تكتب عليه السيئات، وهذا من فضل اهللا 

، َفِإنَّ كل عبادٍة يفعلها له املميز من تكتب له حسناٌت وال تكتب عليه سيئات ومن هؤالء

  .له فيها أجر، وأما قبل التمييز فال أجر

ةٍ  ت النبي ألن امرأ هذا حج؟ قال :فرفعت صبيًا معها فقالت أ ، »نعم ولِك أجرٌ « :أ

وال سبيل الكلية فال أجر فام كان قبل التمييز نظًرا لعدم صحة النية ال عىل سبيل التجزيء 

، وأما املميز فتصح العبادة منه وله وإنام األجل لوليه الذي يقوم بأداء العبادة عنه، له

املريض واملجنون إذا كان قد  :األجر، وممن يكتب له األجر وال يكتب عليه الوزر نقول

  .اعتاد عىل طاعٍة يف حال صحته

 :قال أن النبي  وقد ثبت يف صحيح الُبَخاِرّي من حديث أيب موسى األشعري 

وذلك ، أي من احلسنات »إن العبد إذا مرض أو سافر ُكتب له أجر ما يفعله صحيًحا مقيًام «

  .من فضل اهللا وإنعامه وإحسانه وجوده وكرمه

؛ أرحم بنا واهللا من أمهاتنا -َجلَّ َوَعَال -بنا واهللا  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل -وهذا من رمحته  

فسنا، ولو أن امرًئ أراد أن يفصل لنفسه اخلري لكان أرحم بنا من  -َجلَّ َوَعَال -إنه  بل أ

م وأمره - َجلَّ َوَعَال -قضاء اهللا  ولكن املرء حيتاج إىل تأمٍل يف ؛ له أعظم وأكرم وأحسن وأ

  .- ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل -ونعمه ومننه عليه  - َجلَّ َوَعَال -أالء اهللا 

  

  

   



 

  

  

 

  ...................................ويلزم وليه أمره هبا لسبع ورضبه عىل تركها لعرش 

ا قال ابنه احلمد : قل" :احلمد هللا عىل نعمة اِإلْسَالم، قال :ولذلك قال اِإلَماِم أمحد 

، فمن أعظم النعم أن ينم عىل عليهام -َجلَّ َوَعَال -  ، أماتنا اهللا"هللا عىل نعمة اِإلْسَالم والسنة

املرء هباتني النعمتني وهي نعمة اِإلْسَالم واهلداية للحق، ونعمة اهلداية للسنة بأن يعمل عىل 

  .طريٍق سوٍي مستقيم

ُه اُهللا َتَعاَىل -يقول الشيخ  ًء كان وليًا قد يكون "ويلزم وليه" :-َرِمحَ ، أي ويل املميز سوا

ًا  د بالويل هنا ويل احلفظ، إذ أ ال وإنام املرا د بالويل هنا ويل ا وقد يكون أًما، وليس املرا

واع فقد تكون والية تزويج وقد تكون الوالية  ،وقد تكون الوالية والية مالٍ  ،الوالية أ

، فاملقصود أن يزيويدخل يف والية احلفظ والية احلضانة ملن كان دون سن التمحفٍظ، والية 

ًْضا معلمه ومن يف حكمه بوليه   .هنا الذي يقوم بحفظه وتربيته وتعليمه، ويشمل ذلك َأ

ناءكم « :ومر معنا احلديث لسبعٍ ، أي بالصالة "لسبعٍ  أمره هباويلزم وليه " :قال مروا أ

م وليه إن مل يأمره هبا فيجب عليه أن يأمره فيكون عىل سبيل األمر»لسبع بالصالة قم  :، ويأ

فيكون عىل صفة األمر ال عىل صفة اإلخبار قد حانت قم صِل،  سبعٍ صِل إذا كان ابن 

  .، بل إنه يأمره هبا أمًرا الصالة

،  ،"ورضبه عىل تركها لعرشٍ " :قال أي ويلزم الويل أن يرضب هذا املميز إذا بلغ عًرشا

فإن بلغ عند العرش َفِإنَُّه يرضب ويؤدب بأشد من ذلك كام سيأيت بعد قليل، فاملقصود أن 

ُه يؤدب عىل ذلك  الصبي إذا بلغ عرش سنٌني قمرية ومل يصيل أو ترك فرًضا واحًدا َفِإنَّ

الرضب من رشطه أن ال جياوز احلد وقد ، وهذا بالرضب حلديث عمرو بن شعيٍب املتقدم

ة فيها خالف؛ ولكن فقهائنا  د عن عرش جلدات واملسـأ قدره فقهائنا بعرش جلدات، فال يزا

  .قدروه بذلك

   



 

   
 

 

  .........................د ارتد وجرت عليه أحكام املرتدين ومن تركها جحودا فق

فقد ، أي جاحًدا لوجوهبا أو جاحًدا لفرضيتها "فقد ارتد اومن تركها جحودً "  :قال

ارتد بإمجاع املُْسلِِمْنيَ ال خالف بني ذلك، ألن هذا من املعلوم من الدين بالرضورة، وقد 

، وأوىل من يكون برتكها من تركها جحوًدا لوجوهبا أو »فمن تركها فقد كفر« :قال النبي 

  .ملرشوعيتها

ه يفرق بينه  :متعددة منها أحكام املرتدين، و"وجرت عليه أحكام املرتدين" :قال أ

ًء كانت الوالية  وبينه زوجه وتفسخ واليته عىل املُْؤِمنِْنيَ املُْسلِِمْنيَ من أوالده وغريهم، سوا

  .والية ماٍل أو الوالية والية حفٍظ وحضانة أو غري ذلك من األمور

ُه اُهللا َتَعاَىل - وهذا يدلنا عىل تأكيد هذا األمر واملصنف  ة مل يتكلم هنا عن قضي - َرِمحَ

فقهائنا وهو من مفردات املذهب ووافقهم فيه بعض وذكر من تركها هتاوًنا وكسًال، 

أن ترك الصالة هتاوًنا وكسًال كفر، ودليلهم عىل ذلك ما ُحكي من إمجاٍع  :الشافعية وغريهم

  .يف ذلك

 مل يكن صحابة رسول اهللا " :فقد حكى عبد اهللا ابن شقيق التابعي املشهور قال

  ."يرون شيئًا من األعامل تركه كفٌر إال الصالة

كام نقله عنه تلميذه حممد بن نرص املروزي  -َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -قال إسحاق بن راهوية 

، وقد تويف "إىل عرصنا أمجع املُْسلِِموَن منذ عهد النبي " :يف تعظيم قدر الصالة قال

ُه اُهللا َتَعاَىل -إسحاق  قبل اِإلَماِم أمحد  سنة تسٍع وثالثني ومائتني من هجرة النبي  -َرِمحَ

  ."إىل عرصنا عىل أن تارك الصالة كافر أمجع املُْسلِِموَن منذ عهد النبي " :قال، بسنتني

، َفِإنَّ  ُه ولذا فإن املسلم ليحذر غاية احلذر من ترك الصالة ولو هتاوًنا أو كسًال أو عجًزا

أن أوىص الناس  :ال حظ يف هذا الدين ملن ترك الصالة، وقد كان أخر كالٍم قاله النبي 

امنكم« :بالصالة فقال زموا الصالة »الصالة الصالَة وما ملكت أ زموا الصالة أ ، أي أ

  .منصوٌب عىل االختصاص

   



 

  

  

 

  ................................................................وأركاهنا أربعة عرش 

فإن صلحت أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صالته كام ثبت يف املسند، ولنعلم أن 

ولو أكر وإن فسدت صالته ُرد عليه باقي عمله مهام كان عمله،  صالته نظر يف باقي عمله

ها من العبادات ال ينظر فيها   .من العمل والعبادات ما دامت الصالة فاسدًة فام سوا

ن وهي الفرقان، لذلك من أراد أن  إًِذْا الصالة هي املحك وهي الفيصل وهي امليزا

يعرف صدقه من عدم صدقه فلينظر يف صالته، ولنعلم أن املنافقني وهم يف يبتدئ إيامًنا و

الدرك الـأسفل من النار يصلون، ولكنهم خيلون ببعض أفعال الصالة فينقرون الصالة 

، وذكر النبي  ينة فيها، ويؤرخوهنا عن وقتها فيصلوهنا يف أخر وقتها نقًرا  ويرتكون الطمأ

  .-إِْن َشاَء اهللاُ  - بعض أفعاهلم كام سيأيت يف حمله

ُه اُهللا َتَعاَىل -يقول الشيخ  ، كون أن أركان الصالة "أربعة عرش الصالة وأركان" :-َرِمحَ

ء فقد نظرنا يف نصوص الوحيني فوجدنا  عدًدا من األركان أربعة عرش إنام دليله االستقرا

أن من تركها بطلت صالته، ومن أعظم األدلة  الفعلية والقولية يف الصالة قد نص النبي 

  .يف امليسء يف صالته يف ذلك والعمدة فيه حديث َأِيب ُهَرْيَرَة 

ُه  أن كل أمٍر أمر به النبي  :-َرِمحَُهم اُهللا َتَعاَىل -فقد ذكر أهل العلم  امليسء صالته َفِإنَّ

ينٍة وغري ذلك  يكون ركنًا يف الصالة، كل يشٍء أمره به من قياٍم وركوٍع وسجوٍد ورفٍع وطمأ

ا أخل بواحٍد منها، ف َفِإنَُّه يكون ركنًا ِملَ ؟ ألن النبي  دلنا عىل أن كل أمر بإعادة الصالة 

أما ما ال يؤمر ببطالن الصالة وإعادهتا وإنام و، ما أُمر بإعادة الصالة لرتكه َفِإنَُّه يكون ركنًا

  .إذا تركه نسياًنا َفِإنَُّه يسمى واجًبا كام سيأيت بعد قليلجيرب بالسهو 

  :إًِذْا عندنا أمران واجبان يف الصالة

يسمى ركنًا وبعض أصحابنا يسميه بالفرض، وذلك عند الُفَقَهاِء إذا أطلقوا  :أحدمها

  .الذي ال يسقط ال سهًوا وال عمًدا الفرض فيقصدون بالفرض الركن

من تعمد تركه بطلت صالته، ومن نسيه  يسمى واجًبا وهذا الواجب :واألمر األخر

  .ُجرب بسجود سهٍو إىل بدل أو إىل غري بدل كام سيأيت يف حمله



 

   
 

 

  ................................................ ال تسقط عمدا وال سهوا وال جهال

فالتمييز ركن فيكون مذكًرا  ، أي أربعة عرش ركنًا"أربعة عرشالصالة  وأركان" :قال

، " ا وال جهًال ا وال سهوً ال تسقط عمدً " :وهنا يكون العدد مؤنًثا والدليل االستقراء، قال

  .ا سبق معنا يف حديث َأِيب ُهَرْيَرَة يف امليسء صالتهم ودليله

بالرشوط أن اجلهل " :وهي قاعدة مجهور أهل العلم - َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -قاعدة ُفَقَهائنا 

، ال يعذر باجلهل بالرشوط وال يعذر باجلهل باألركان، "واجلهل باألركان ال يعذر فيه

  .ويعذر باجلهل بالواجبات ألن اجلهل يف الغالب قرين النسيان

وإال هناك مسائل يعذر بالنسيان وال يعذر باجلهل وهي من املعلوم من الدين  

، وقد يكون العكس مثل ما كان يعذر فيه بالنسيانال يعذر فيه باجلهل وإنام بالرضورة، فهذا 

به كالصوم وغريه -إِْن َشاَء اهللاُ  - من أفعال املشاركة كاجلامع وغريه، وسيأيت  وا   .يف أ

ه جزٌء من اليشء فكام  :أن العمد والسهو ما دليلهام واجلهل؟ َقاُلوا  :إًِذْا عرفنا أوًال  أل

جهًال، فمن كان جاهًال بأن الركوع واجب  ال يسقط الكل فال يسقط جزئه وهو الركن ال

ه ال يعذر  :فيصيل بال ركوٍع فنقول اضية كلها، أل ت ا ت السنوا جيب عليك أن تعيد صلوا

  .باجلهل هبا

ومها وهو ما كان فيه خالٌف معترب  :واستثني من ذلك صورٌة واحد يعذر فيه باجلهل

ينة، ألن من أهل العلم م :ركنان فقط ينة ليست ركنًا وال الفاحتة والطمأ ن رأى أن الطمأ

  .-َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -ابن ثابت النعامن واجًبا، وهو قول أيب حنيفة 

يعذر فيهام باجلهل، وأما  أن الفاحتة ليست بواجبة غري هذين الركنني ال ومنهم من رأى

ه يعذر فيهام باجلهل، وكذلك التقليد من باب  :هذا الركنان فالتحقيق عند حمققي الُفَقَهاءِ  أ

  .أوىل

   



 

  

  

 

  ................................................ القيام يف الفرض عىل القادر: أحدها 

ُه اُهللا َتَعاَىل - قال الشيخ  ا مل يقل األول ألن الُفَقَهاِء أحده :قوله ،»أحدها« :-َرِمحَ

ه يكون األول  ُم يعنون به األهم واألوىل، أو أ فاظهم، َفِإذْا أطلقوا األول َفِإهنَّ دقيقون يف أ

، يكون معه األول يف الفعل وإنام هو مرتاٍخ عن أول الفعلليس يف الفعل، وهنا القيام 

يف تعبرياهتم حتى يف أحدها وهذا من دقة الُفَقَهاِء  :ولذلك قال، ويكون مرتاخًيا بعده

  .األعداد

ا صح  »القيام يف الفرض :أحدها« :قال إذا القيام يف النافلة ليس واجًبا وإنام هو سنة، 

ه قال عن النبي  ، أي يف النافلة وقد صىل »القاعد عىل النصف من صالة القائمصالة « :أ

  .النافلة يف السفر قاعًدا النبي 

د بالفريضة ًء كانت  :إًِذْا جيب القيام يف الفريضة انتبه معي هنا واملرا كل فريضة سوا

حتى لو كانت من الواجب الكفائي فيجب فيه واجبًة عىل األعيان أو واجبًة عىل الكفاية، 

ًء كان وجوهبا بأصل الرشع كالصلوات اخلمس   .أو واجبة بالنذر القيام، سوا

هللا عيلَّ نذر وهو نذر التربر ال نذر  :فمن أوجب عىل نفسه صالًة بالنذر كأن يقول

هللا عيلَّ نذٌر أن أصيل ركعتني عقب املغرب كل يوم،  :وإنام نذر التربر، كأن يقول اللجاج

  .كعتني قائًام ألهنا فرٌض يف حقه هو فهي واجبٌة بالنذرفيجب عليه أن يصيل هاتني الر

ويشمل الكفائي ويشمل ما وجب بأصل  فرض يشمل العيني :إًِذْا فقول املصنف

م املرء لنفسه وهو الذي يسمى بالنذر   .الرشع ويشمل ما وجب بإلزا

ع، ، ومفهوم ذلك أن غري القادر ال جيب عليه القيام وغري القادر "عىل القادر" :قال وا أ

ًْضا، والعريان ال يستطيع القيام العريان يصيل قاعًدا نوٌع  فاملريض ويف حال احلرب نوٌع َأ

  .لكي ال ينكشف أكثر من سوءته

رب، صالة اخلائف وصالة العريان إًِذْا اخلائف والعريان اخلائف الذي هو يف احل 

ًْضا غري هذه الصور كٌل يسمى عاجز؛ لكن سأقف هنا يف  وصالة املريض وهناك صور َأ

ة سيأيت ذكرها بعد قليل وهو قضية   من املريض الذي جيوز له اجللوس؟ :مسأ



 

   
 

 

  .................................................................عىل القادر منتصبا 

  :أربعة :وإن شئت فقل ثالثة إن املريض الذي جيوز له اجللوس :نقول

  .هو املريض العاجز عن القيام ال يستطيع القيام :األول

القيام لكنه إذا قام زاد ، هو يستطيع املريض الذي يكون القيام يزيد يف مرضه :والثاين

  .قدمه كٌرس َفِإذْا قام تضاعف الكرس مرضه، كـأن يكون يف

  .يتأخر برئههو املريض الذي يف قيامه تأخر برئه  :نقول :والثالث

بع م شديد عليه فيه  :والرا هو املريض الذي يف قيامه مشقٌة خارجٌة عن العادة، فيه أ

  .مشقة خارجة عن العادة

  .املرض الذي جيوز هلم أن يرتخصوا برتك القيام هؤالء األربعة هم

ُه اُهللا َتَعاَىل - قال الشيخ  هذا يدلنا عىل معنى  امنتصبً  :، قوله"منتصًباعىل القادر " :-َرِمحَ

أن قدميه، ومعنى ذلك القيام، إًِذْا ال يسمى املرء قائًام يف الصالة إال أن يكون منتصًبا عىل 

  .قدميه مل يسقط َفِإنَُّه ال يسمى قائًام املرء إذا كان بحيث لو رفع 

فاملرء إذا كان جالًسا عىل الكريس كحال جلويس هذا، فرفع قدميه إًِذْا ال نسميك قائًام 

ه يستطيع أن يرفع قدمه  ت لست بالقائم، ومثله من كان معتمًدا عىل جداٍر بحيث أ أ

قائًام عىل إًِذْا البد من االعتامد عىل القدمني االنتصاب بأن يكون ، هذا ال يسمى قائًام  :نقول

ة   .القدمني هذه مسأ

ة الثانية معنا يف قول املصنف املرء إذا كان منتصًبا لكنه معتمٌد أو مستند منتصًبا  :املسأ

املرء قيامه أم ال؟ املرء يكون معتمًدا كعىل عصا ومستند كعىل جداٍر أو سارية، هل يصح 

ه يف احل :كان معتمًدا أو مستنًدا فهل يصح قيامه أم ال؟ نقول إذا قيقة نعم يصح قيامه، أل

  .هو منتصٌب عىل قدميه وإن اعتمد عىل عصا أو استند إىل جدار

  

  

  



 

  

  

 

..................................................................................  

ه قادر، إًِذْا يصح ولو من غري  فلو رفع قدميه املعتمد أو املستند لسقط فدل عىل أ

ه من غري شخص اعتمد يف صالته  عىل عصا صحت صالته، وقد جاء أن حاجة ولو أ

ُ َعنْها-زينب َّ ه  -َرِيضَ َا كانت تصيل وجتعل هلا حبًال ممدوًدا فتعتمد عليه، فدل عىل أ

  .يصح القائم أو فعل القيام مع االستناد أو االعتامد

ة الثالثة املرء إذا كان ال يستطيع القيام وحده، لكنه يستطع منتصًبا أو معتمًدا  :املسأ

املرء إذا كان ال يستطيع االنتصاب وحده، وإنام  :فهل جيب عليه القيام أم ال؟ أعيد مرة ثانية

بعكاز أو بعصا، يستطع االنتصاب معتمًدا أو مستنًدا، كأن يكون املرء ال يستطيع القيام إال 

ك يا شيخ؟ لقيام منتصًبا ومعتمًدا أم الفهل جيب عليه ا   ما رأ

  ...  :الطالب

  ؟من غري تفصيل نعم جيب االعتامد أو االستناد أم ال هذا السؤال :الشيخ

  ...  :الطالب

ه جيب االعتامد واالستناد، فيقولون :مها روايتان فاملشهور عند املتأخرين :الشيخ  :أ

عكاٍز ويقف فيجب عليه أن يقف يف الفريضة به، ما  أن يعتمد عىلإن املرء إذا كان قادم عىل 

  :مل يكن أحد األمور األربعة التي ذكرناها قبل قليل

  .مشقة خارجة 

  .يزيد مرضه

  .يؤخر برئه

  .يكون عاجًزا عن القيام بنفسه بالكلية

  .املشهور َيْعنِي قول األكثر :هذا هو املشهور املعتمد إذا قلنا

عدوالقول الثاين وقال به عدٌد  سب للقوا ه ال يلزم االعتامد  :من أهل العلم وهو األ أ

  .نعم لبدل وهو أن يصيل جالًساوال االستناد، فيجوز له ِحينَئٍِذ أن ينتقل إىل ا

  



 

   
 

 

وال يرض خفض رأسه  أو مائال بحيث ال يسمى قائام لغري عذر مل تصح افإن وقف منحني

  ....................................................وكره قيامه عىل رجل واحدة لغري عذر

يقول  ،"مل تصح  لغري عذرٍ  بحيث ال يسمى قائًام أو مائًال  افإن وقف منحنيً " :قال

هو  :إن هذا املرء املصيل إذا وقف منحينًا وكان انحنائه قريًبا من الركوع، ال نقول :الشـيـخ

  .ركوع ألن الركوع له حد سيأيت بعد قليل وإنام قريٌب من الركوع

نا ال نسميه قائًام وإنام نسميه راكعً  :نقول أو نسميه منحنيًا،  اِحينَِئٍذ ال يصح قيامه أل

رس ميالًنا خارًجا عن العادة، ومثله لو كان مائًال بكليته ب من أو عىل شقه األ شقه األ

  .امليالن اليسري فيه تروح الرتوح ال يؤثر يف القيام

الرتوح أن تعتمد عىل إحدى قدميك فيكون هنا ميالٌن يسري هذا جائز، وثبت أن  

َحاَبَة  ُن اهللاِ َعَلْيِهم-الصَّ  :امليالن الكامل نقول، لكن فعلوه وخاصًة يف قيام الليل -ِرْضَوا

ه يف احلقيقة ليس قياًما وانتصاًبا   .هذا ال يسمى قياًما أل

- ، بأن يطأطئ رأسه خشوًعا وخضوًعا وانحناًء للجبار"وال يرض خفض رأسه" :قال

، ولو زاد عىل احلد املسنون َفِإّن املسنون أن يكون برصه إىل موضع سجوده ولو -َجلَّ َوَعَال 

  .ال يرض زاد عن ذلك َفِإنَّهُ 

تان"واحدة لغري عذرٍ  وكره قيامه عىل رجلٍ " :قال هناك تروح وهناك قياٌم  :، هناك مسـأ

عىل رجٍل واحدة، انتبه الفرق بني الصورتني الرتوح أن تكون القدمان كالمها عىل األرض 

وأريد اآلن رجًال أو شاًبا صغًريا حيرض اآلن معنا يوضح  ،ولكن اعتامده عىل إحدى القدمني

ت قم   ؟، كيف يكون املرء مرتوًحايل كيف تقوم مرتوًحا تفضل أ

  ...  :الطالب

هذا يسمى تروح، الرتوح  لكنها عىل األرضمعتمد عىل رجل والرجل الثانية  :الشيخ

كال القدمني عىل األرض لكن اعتامده عىل إحدى القدمني هذا جائز يف الصالة وال يبطلها 

أن يقوم عىل رجٍل واحدة لغري عذر َيْعنِي  :وليس بمكروه، املكروه مثل ما ذكر املصنف

  من يفعل يل هذه؟، يرفع الرجل األخرى



 

  

  

 

  ...................... رام وهى اهللا أكرب ال جيزئه غريها يقوهلا قائامتكبرية اإلح: الثاين 

لساق أو يرفعها قليًال، هذا مكروه ولكنه يقوم ويرفع إحدى الرجلني جيعلها عىل ا

ه يسمى قائًام باعتامده عىل أحد القدمني، ولكنه ليس كامل القيام ألن  ليس بمبطل ملَّ؟ أل

  .يكون عىل القدمني مًعاكامل القيام 

م ركٌن يف "تكبرية اإلحرام" أي من األركان :الثاين :يقول الشـيـخ ، وتكبرية اإلحرا

م فال يدخل املرء يف »حتريمها التكبري« :قال الصالة ودليله أن النبي  ، أي تكبرية اإلحرا

م، ومن مل يكرب  كام أن القيام ، َفِإنَُّه ال تصح صالته تكبرية اإلحرامالصالة إال بتكبرية اإلحرا

ِ َقانِتِنيَ َوُقوُموا { :- َجلَّ َوَعَال -ركٌن فيه لقول اهللا  َّ ، أي يف الصالة فالقيام ]٢٣٨:البقرة[}ِ

  .مأموٌر به يف كتاب اهللا

، ال جيزئ يف تكبري اإلحرام غري هذه اللفظ وهو "وهى اهللا أكرب ال جيزئه غريها" :وقال

املرء أعجميًا ال يعرف  اهللا أكرب إال شخًصا واحًدا وهو العاجز عنها، بأن يكون :أن تقول

ئٍِذ يدخل بمعناه بلغته، فإن كان قادًرا عىل أن يتعلم العربية ولو هبذه الكلمة العربية فِحينَ 

  .مهالفقط فيجب عليه وجوًبا أن يتع

اهللا  :، وسيأيت بعد قليل أمثلٌة لغريها كأن يقول"اهللا أكرب ال جيزئه غريها" :إًِذْا قال

م فيقول سبحان اهللا ال تصح  :األعظم اهللا األجل؛ أو أن يكرب فيدخل يف تكبرية اإلحرا

  .صالته وال تنعقد

القيام يف موضعني  -َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -انظر معي هنا كرر املصنف  ؛"يقوهلا قائًام " :قال

  :وانتبه هلام

  .القيام :املوضع األول الركن األول فقال

م :واملوضع الثاين   .ذكره يف تكبرية اإلحرا

أعيد القيام يف الصالة ركٌن ورشٌط انتبهوا معي القيام يف الصالة ركٌن ورشٌط يف ركٍن، 

ءة الفاحتة، وهو أقل ما يف ركٍن أخر،  أما كونه ركنًا َفِإنَُّه ركٌن يف تكبرية اإلحرام ويف قرا

  .يسمى قياًما ألهنا هي الركن يف الصالة ركن يف هذا الواجب



 

   
 

 

..................................................................................  

اَذا  َ ِ م أن يكون قائًام،  إهنا رشٌط  :َقاُلوا وهي رشٌط يف ركٍن أي رشٌط يف تكبرية اإلحرا

  :فيه؟ لسببني

ه جيب أن  :السبب األول حرام، جيب أن يكون يكون قائًام قبل أن يبدأ يف تكبرية اإلأ

قليل، وكل صنف بعد قائًام قبلها ولذلك جيب أن يكون قائًام يف أوهلا ومنتهاها كام سيقول امل

  .ما كان واجًبا قبل العبادة فهو رشٌط وليس ركنًا واضح هذا واحد

م  :أن قولنا :السبب الثاين وركٌن بعد ذلك، أن من كان إهنا رشٌط يف تكبرية اإلحرا

يكرب لكنه قادٌر عىل تكبرية اإلحرام قائًام فيجب عليه أن عاجًزا عن القيام يف قراءة الفاحتة 

م  م جالًسا قائًام ثم جيلس بعد ذلك، فلو كربتكبرية اإلحرا قادٌر عىل  وهو تكبرية اإلحرا

  .القيام َفِإنَّ صالته ال تنعقد غري صحيحة كاملة

م القيام ومل يفعل، الُفَقَهاِء  ألن الصالة تنعقد بتكبرية اإلحرام ورشط تكبرية اإلحرا

ون الفقه، نتقالذين يدقيقون ولذلك الفقه ال يضبطه إال اخلواص األذكياء من األوائل 

صنفوا وهم دقيقون واألذكياء هم الذين صنفوا هذا الفقه، فكان املتفوقون منهم هم الذين 

  .يف كالمهم

وبعض الناس إذا استصعب اليشء احتقر، كام قيل فيمن ال  :ونخرج عن درسنا قليًال 

إنه حامض، بعض الناس مل استصعب الفقه ومل يفهمه ومل يعرف  :يستطيع أن يتناول العنب

إن الفقه ال فائدة منه؛ بل الفقه  :أدلته ومستند تلك املسائل وكيف أخذت ومأخذها قال

  .»من يرد اهللا به خًريا يفقُه يف الدين« :هو العلم

يح، ومن مل يعرف الفقه َفِإنَُّه ال يستطيع أن يؤدي أغلب العبادات عىل وجٍه صح

ولكن الفقه منه ما هو واجب ومنه ما هو فرٌض كفائِي ومنه ولذلك البد من العناية بالفقه، 

  .ما هو نفٌل بعد ذلك وليس هذا حمله نعم

  

  



 

  

  

 

  ........................ فإن ابتدأها أو أمتها غري قائم صحت نفال وتنعقد إن مد الالم

انظر معي مفهوم ، "صحت نفًال  فإن ابتدأها أو أمتها غري قائًام  يقوهلا قائًام " :يقول الشـيــخ

ه جيب أن يبدأ تكبرية اإلحرا  وأن خيتتمها قائًام، فيبدأ بأول لفظ اجلاللة قائًام  مهذه الكلمة أ

  .وأخر لفظة الرائي قائًام فكل اجلملة يكون قائم

اهللا وهو جالس أو يف الطريق واستتم قائًام يف  :ا جالًسا قالفإن ابتدأه :يقول الشـيــخ

م الباقي و :أخرها مل تصح فريضًة وإنام تنقلب نافلة أو العكس، قال هو يف اهللا أكرب فأ

  .مل تصح :الطريق نقول

ة مهمة جًدا خيطأ فيها الكثري من الناس، بعض الناس إذا دخل مع   وهذا يفيدنا مسأ

اِإلَماِم وهو راكع كيف يكرب تكبرية اإلحرام؟ يكربها يف الطريق وهذا التكبري باطٌل غري 

  .صحيح فيام أظن قول مجهور أهل العلم إن مل يكن مجعيهم

م قائًام تقول جيب أن تكرب  اهللا أكرب ثم تركع، جيوز لك أن تكرب تكبريةً  :تكبرية اإلحرا

ه تتداخل التكبريتان ثانية  ا رسيع ألكمل مندوب وجيوز لك أن ال تكرب تكبريًة ثانية أل أ

م أن تكون قائًام ثم تركع بعد ذلك، وهذا  املنهج، إًِذْا جيب عليك إذا كربت تكبرية اإلحرا

  .يدخل املسبوق مع اِإلَماِم يف الركوعيكثر متى؟ حينام 

ه مل يمد  :، كيف يمد الالم؟ بأن يقول"وتنعقد إن مد الالم" :يقول اُهللا أكرب احلقيقة أ

الالم وإنام حقيقته إشباٌع للفتح، ألن الالم مفتوحة اهللا أو إشباع لأللف الساكنة بعدها 

  .اهللا، فهو يف احلقيقة إشباٌع للحركة اُهللا أكرب

، فإن زاد ناذإنام متد حركتني فقط وأقىص ما متد به سًتا فيام جيوزه بعض علامء اآلوهذه 

اُهللا أكرب مكروٌه باتفاق الُفَقَهاِء أن يزيد عن ست؛ بل إن  :عن الست فهو مكروه إذا قال

  .الزيادة عن ثنتني بعض أهل العلم كرهه

ه يكره الزيادة يف املد م  هِ والدليل عىل أ يَم النخعي وروي مرفوًعا لكنه ا ثبت عن إِْبَرا

ه قال ِهيَم النخعي كام قال أمحد وغريه، أ ار إِْبَرا التكبري جزٌم  :ال يصح؛ والفقهاء يقدمون أ

  .التكبري حذٌم بالذال أي قطٌع مقطوعة فال مد فيها :ويف روايٍة قال



 

   
 

 

  ................................ ال إن مد مهزة اهللا أو مهزة أكرب أو قال أكبار أو األكرب

ت فمد حركتني اُهللا أكرب من غري مد، وإن شئ :إًِذْا السنة يف اآلذان ويف الصالة أن تقول

ه مل يغري املعنى  اَذا ال يبطل؟ أل َ ِ وجيوز إىل ست وما زاد عن سٍت مكروه لكنه ال يبطل 

ًء كان املد "وتنعقد إن مد الالم" :يقول لذلك؛ بخالف اجلمل التي سـتأيت بعد قليل ، سوا

ه أكثر ما ورد عن علامء اآلذان، أو املكروه هو ما زاد  املرشوع حركتان أو اجلائز إىل ست أل

  .عن ست

أي يف أوله،  ، مهز لفظ اجلاللة واملقصود هبمز لفظ اجلاللة"ال إن مد مهزة اهللاِ " :قال 

له أكرب َقاُلوا  :بأن يقول املرء الته وتصح وهذا باتفاق الُفَقَهاِء من املذاهب ال تنعقد ص :آ

  .ِحينَئٍِذ تنقلب استفهاميًة وال تكون خربيةً األربعة، ألهنا 

ه يستفهم املصيل هل اهللا  ؟ وهذا معنًى خطري، ولذلك يقول أكرب - َجلَّ َوَعَال - فكأ

الكية، يقولوا  دليس وكالمها من فقهاء ا يف أو حممد بن حممد الراعي األ سمعت  :القرا

  .ا املوضعبعض املؤذنني يكفر يف آذانه يف ثالثة مواضع وذكر منها هذ

ه ال جيوز االستفهام ولكن يعذر املرء بجهله لكن ال تنعقد صالته، فينتبه ال متد   أل

اُهللا آكرب فيكون استفهاًما  :اهلمز يف أول لفظ اجلاللة، وكذلك اهلمز من التكبري فال تقول

  .وال يكون إخباًرا

إذ األكبار مجع كرب بأن أشبع احلركة التي عىل الباء  ،"أكبار واألكرب :أو قال" :قال

ًدا وقيل :والكرب قيل إن الكرب  :هو الطبل، فِحينَئٍِذ ينحرف املعنى إىل معنًى يسء وليس مرا

  .إنه اسٌم للشيطان :هو احليض واملهم وكال األمرين ليس بصحيح، وقيل

ه غري صحيح فال يصح املد، ولذلك جيب عىل املرء  لكن عموًما األمر فيه متفٌق عىل أ

فالتكبري والسالُم كله " :السنة السالم حذٌف، قال اِإلَماِم أمحد يف كتاب الصالةأن يتبع 

  .اُهللا أكرب وهكذا :، َيْعنِي ال مد فيه ال متد قل"حذف

  

  



 

  

  

 

  ........................... واجلهر هبا وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض

م"واجلهر هبا" :يقول ، أي باألركان القولية "وواجٍب  وبكل ركنٍ " :، أي بتكبرية اإلحرا

ما  بقدر" :والتحميد ونحو ذلك، قالكالفاحتة وتكبريات االنتقال والتسليم والتسميع 

  ."يسمع نفسه فرٌض 

ة اإلشكال فيها  بقضية العبارة فقط، انظر معي عندنا إذا تكلم الشخص هذه املسأ

ه ليس خالًفا  زهلا عىل كالم املصنف لكي نعرف أ ة ثم سأ ا سأرشح املسأ ثالث حاالت أ

  .حقيقيًا وإنام هو خالف اللفظ

  :ثالثة حاالت الشخص إذا قال شيئًا فله

  .إما أن جيهر به ومعنى اجلهر هو أن يسمع غريه

  .وإما أن يسمع نفسه

ه ال يكون هناك حرٌف وال صوت   .وإما أن ال يسمع نفسه بحيث أ

  :إًِذْا ثالث صور

  .وإما أن ال يسمع نفسه

  .أو يسمع نفسه

  .أو يسمع نفسه ويسمع من بجانبه ويسمى جهًرا 

وهي التي ال يسمع فيها نفسه، بحيث أن ال يكون هناك حرٌف وصوٌت يف  :فاألوىل

َن،  ُه ال ينعقد به التكبري وال تصح به الصالة يف الفاحتة وال يؤجر عىل قراءة الُقْرآ ءة َفِإنَّ القرا

اهللا أكرب يف  :قلت :، قالاهللا أكرب يف نفسه :لو أن امرًئ  أراد أن يكرب يف الصالة فقال :مثاله

  ؟نفيس

ه جيب أن تسمع نفسك وهذا بإمجاع :نقول حكى اإلمجاع أيب  ،مل تصح صالتك أل

والنووي والشيخ تقي الدين ال خالف فيه بني أهل العلم، جيب أن املرء لوداين ااخلطاب ك

اَذا؟ َ ِ   يسمع نفسه وأقل ما يتكلم به املرء أن يسمع نفسه 
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ما يكون حرًفا وصوت أن ألن الكالم ال يكون كالًما إال بحرٍف وصوت، وأقل 

ت :يسمع املرء نفسه فيقول تسمع  اهللا أكرب تسمع نفسك الذي بجانيك ال يسمع لكن أ

حتريك اللسان والشفتني، إذ الكالم ليس  هومن الزمه ليس هو الكالم ومن الزم، نفسك

   .  اللسان كن الزمه يف املخلوق حتريكهو حتريك اللسان والشفتني ل

يسمع نفسه هو الواجب، وهذا الذي قصده املصنف فيجب عىل  أن :الدرجة الثانية

  ."ما يسمع نفسه بقدر وبكل ركنٍ " :ولذلك قالأن يسمع نفسه وجوًبا املرء 

، ورفع الصوت باألركان ليس واجًبا وإنام هو اجلر وهو رفع الصوت به :احلالة الثالثة

أموم فال وأما املنفرد إذا كان مسنوٌن لإلمام أو للمنفرد إذا كان أصلح لنفسه فقط، وأما  ا

ة وضح هذا  ليس أصلح لنفسه فال جيهر ال بالفاحتة وال باألركان، وضحت عندنا املسأ

  التقسيم؟

ُه اُهللا َتَعاَىل -إًِذْا قول املصنف  ، أي بتكبرية اإلحرام وباألركان "وجهره هبا" :-َرِمحَ

من أهل العلم خيص لفطة اجلهر  التي بعدها قصده أي تكلمُه هبا بام يسمع نفسه، وغريه

  .بأهنا بام يسمع نفسه ويسمع غريه

إن املصنف  :خالٌف لفظي وال نقول :إًِذْا اخلالف بينه وبني املعتمد عند املتأخرين

 :واضح كالمي؟ ألن أخر كالم املصنف حينام قالخالفه ألن أخر كالمه يوضح أوله 

ده هو التلفظ بالتكبري  ما يسمع نفسه بقدر، جهره "ما يسمع نفسه بقدر" يدلنا عىل أن مرا

ده باجلهر رفع الصوت بحيث يسمع غريه، وبالقراءة   .وليس مرا

   :إن اجلهر له درجتان :فكأن املصنف يقول

  .درجٌة أن يسمع نفسه

  .غريه ودرجٌة أن يسمع

وأن يسمع نفسه يشء أخر، إًِذْا اخلالف لفظي والكل متفق  اجلهر يشءال  :غريه يقول

  .عىل الدرجات الثالثة



 

  

  

 

ءة الفاحتة مرتبة وفيها إحدى عرشة تشدي: الثالث    ............................. دةقرا

ءة الفاحتة، وأما كون أن "مرتبة قراءة الفاحتة :الثالث" :طيب يقول الشـيخ ركٌن يف  قرا

، أي ناقصة، »إن الصالة التي ال يقرأ فيها بفاحتة الكتاب جدام«  :قال الصالة فألن النبي 

أموم فليست ركنًا يف  :فقال ءة الفاحتة ركن وتكون ركنًا عىل اِإلَماِم واملنفرد فقط، وأما ا قرا

  .حقه وال واجبة، وإنام هي سنٌة يف الرسية دون اجلهرية

ه قد ثبت من حديث جابر  أموم سنٌة يف حقه يف الرسية دون اجلهرية ما الدليل؟ أ ا

َيْعنِي من احلديث ما ال ريه من أهل العلم يعلمون به اِإلَماِم أمحد، واإلمام أمحد وغواحتج 

  .يعلمه غريهم، بعض الناس يضعف هذا احلديث بحجة اإلرسال

أن  :"جامع التحصيل"لدين وقبله أو يف زمان العالئي يف كتاب وقد ذكر الشيخ تقي ا

اإلمجاع قد انعقد عىل االحتجاج باملرسل إذا عضده ما يقويه، ولكن اختلف ما الذي يقويه 

عىل خالف، الشافعي ذكر رشوًطا أربع وغريه يشدد أكثر وبعضهم أقل يف كتاب 

  ."الرسالة"

من كان له « :قال وإن كان فيه إرسال أن النبي  حديث جابر املقصود من هذا أن 

ءةإماٌم فقراءة اإلِ  لم عثقات، وقد عمل به كثٌري من أهل ال، وهذا احلديث رجاله »َماِم له قرا

  .ه مجهور أهل العلم عملوا بهبل اجلمهور قد عملوا ب

أموم ليس واجبٌة عليه القراءة وإنام سنٌة يف الرسية وأما اجلهرية فال،   فدل عىل أن ا

ازع الُقْرآَن؟ ال تقرءوا « :لقول النبي  ، وهذا حذٌر بعد »خلفي إال بفاحتة الكتابما يل أ

  .منٍع فدل عىل اإلباحة

نأخذ  فيها إحدى عرشة تشديدةً  :قول املصنف ،"وفيها إحدى عرشة تشديدةً " :قال

  :منها حكمني

  

  

  



 

   
 

 

  ........................................................... أو حرفا فإن ترك واحدة

ا عامًدا  :احلكم األول ً ه جيب تشديُد ما ُشدد يف الفاحتة، فمن سهل حرًفا منها عا أ

ِ َرِب اْلَعاَملَِني،  :قالفلو أن امرًئ فال تصح صالته،  َّ ِ َربِّ ألن  :رِب جيب أن تقولاْحلَْمُد 

ساكن حرٌف موافق للحرف الذي عليه الشدة لكنه يكون الشدة هي حرٌف أخر لكنه 

  .ساكنًا؛ فهو مجع حرفني متحرٌك وساكن

ءته، وقد  :الفائدة األوىل اتفق فمن ترك شدًة فقد ترك حرًفا ومن ترك حرًفا مل تصح قرا

ء مجيًعا عىل أن الفاحتة فيها إحدى عرش احلروف كام سيأيت شدة مل خيتلف فيها، بخالف  القرا

  .هذه الفائدة األوىل

، نستفيد منها أن البسملة ليست "وفيها إحدى عرشة تشديدةً " :أن قوله :الفائدة الثانية

ويف الرحيم، فلو  اٍت يف لفظ اجلاللة ويف الرمحنمن الفاحتة ألن البسملة فيها ثالثة شد

ه ليست البسملة من الفاحتة،  ُعدت لكان يف الفاحتة أربع عرشة تشديدة، فدل ذلك عىل أ

  .وهذا الذي عليه عامة العلم

ِحيِم آية من الفاحتة فهذا ضعيف، ضعفه اِإلَماِم  ْمحَِن الرَّ ِ الرَّ َّ وأما ما روي أن بِْسِم ا

أهنا عنه  ثبت بل إن النبي  أمحد وضعفه مجٌع من أهل العلم، وال يصح عن النبي 

   :كام يف صحيح مسلم ليست من الفاحتة، فقد قال النبي 

د بالصالة أي »صالة بيني وبني عبدي نصفنيقسمت ال: - َجلَّ َوَعَال - قال اهللا « ، واملرا

ِ َربِّ اْلَعاَملَِني قال اهللا : َفِإذْا قال عبدي« :الفاحتة َّ ِ ن »محدين عبدي: - َجلَّ َوَعَال - اْحلَْمُد  ، أ

  .البسملة؟ فليست جزًءا من الفاحتة فدل عىل أهنا ليست واجبةً 

، أي "اأو حرفً " :قراءته ومل تصح، قالأي من الشدات بطلت ، "فإن ترك واحدةً " :قال

ء عىل إثباته، ألن هناك حروًفا يف الفاحتة وهو حرف أو  وكان احلرف مما اتفق علامء اإلقرا

بت وبعضها ليس موجوًداحرفني    .يف بعض القراءات أ

 :، فلو أن امرًئ قال"ملك يوم الدين" :مثل مالك فإن يف بعض القراءات السبعية

ها ،"ملك يوم الدين"   ."مالك يوم الدين" :صحت صالته لكن األفضل أن يقرأ



 

  

  

 

  ............................ ومل يأت بام ترك تصح فإن مل يعرف إال آية كررها بقدرها

ها مل تصح الفاحتة َفِإذْا مل تصح "ومل يأت بام ترك" :قال ، أي مل يعد هلذه اآلية ويقرأ

، بعض الناس يكون أمًيا أو "فإن مل يعرف إال آيةً " :الفاحتة مل تصح الصالة، يقول الشيخ

ه أعجمٌي ال يعرف  ءة الفاحتة فيكف تصح صالته؟حديث عهٍد بإسالم أو أ   قرا

  :له حالتان :نقول

ًء كانت اآلية من الفاحتة أو من غريها،  :احلالة األوىل ففي أن يعرف آية واحدة سوا

َيْعنِي يكررها  ،"كررها بقدرها فإن مل يعرف إال آيةً " :هذه اآلية احلالة كام قال املصنف

َسْبًعا ِمَن { :-َجلَّ َوَعَال - بحيث تكون بمثاب سبع آيات، ألن الفاحتة سبٌع لقول اهللا 

َثاِين  ء]٨٧:احلجر[}اْملَ   .، فهي سبع آياٍت باتفاق علامء اإلقرا

ُ َأَحدٌ { :إًِذْا يكرر هذه اآلية فلو أن مل حيفظ إال َّ ُقْل { :، فيقول]١:اإلخالص[}ُقْل ُهَو ا

ُ َأَحدٌ  َّ ُ َأَحدٌ {، ]١:اإلخالص[}ُهَو ا َّ حتى تكون بمثابة السبع  ،]١:اإلخالص[}ُقْل ُهَو ا

  .اآليات، هذا إذا مل حيفظ إال آيةً 

هنا ال يقرأ اجلزء من اآلية  :فنقول! إذا مل حيفظ شيئًا أو حفظ جزًءا من آية :احلالة الثانية

َ إِالَّ اُهللا وال حول وال قوة إال  :فيقول وإنام يسبح اهللا  َ سبحان اهللا واحلمد هللا وَال إِ

ر بحيث تكون بقدر الفاحتة   .باهللا، فيأيت هبا من غري تكرار ال يلزم التكرا

إهنا تكون بقدر الفاحتة ألهنا من جنسها ألن البدل من اجلنس، وعندنا  :اآليات قلنا

، كاجلبرية فإن اجلبرية جيب "ليه َفِإنَُّه يأخذ قدرهأن البدل إذا كان من جنس املبدل ع" :قاعدة

  .أن متسح بمحل الفرض كاملًة ومثلها العاممة

ليس بحاجة فإنه ال تأخذ قدره كاخلف، احلف اسم جنس إذا مل تكن من جنسه  وأما

َن  واجبة َفِإنَُّه يمسح األعىل فكذلك هنا، فهنا إذا كان تسبيًحا مل حيفظ َيْعنِي شيئًا من الُقْرآ

ُه يسبح ويكفي، ولو قال   .سبحان اهللا فقط كلمًة واحدة تكفي :َفِإنَّ

  

  



 

   
 

 

  ................................................متنعت قراءته قائام صىل قاعدا اومن 

ا صىل قاعدً " :، مل يستطيع أن يقرأ أن يكون قائًام قال"متنعت قراءته قائًام اومن " :يقول

أن الواجب والركن يف القيام هو بمقدر الركن وهو الفاحتة وما  :قبل قليل، مر معنا  "وقرأ 

إن  زاد عنه فليس ركنًا، فإن مل يستطع إال القيام للفاحتة َفِإنَُّه يقوم للفاحتة وجيلس بعد ذلك

  .كان عاجًزا 

،  أي وقرأ يف حال قعوده "ا وقرأ صىل قاعدً  متنعت قراءته قائًام اومن " :ولذلك قال

ِحْيَح حلديث  صِل قائًام فإن مل تستطع فقاعًدا فإن مل تستطع فعىل « :عمران بن حصني يف الصَّ

  .»جنبك

   



 

  

  

 

  .....................................................الركوع وأقله أن ينحني  :الرابع

الركوع وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه  :الرابع" :- َرِمحَُه اهللاُ - قال 

  ".وأكمله أن يمد ظهره 

ُه اُهللا َتَعاَىل -بدأ الشيخ  بع من أركان الصالة وهي الركوع، والركوع  -َرِمحَ بالركن الرا

رب به عن الكل فهو أن اجلزء إذا عُ " :ركٌن يف الصالة ألن عندنا قاعدة يف معرفة األركان

  ."ركنٌ 

الصالة كلها ركوًعا، فدل عىل أن الركوع ركٌن فيه، وقد  -َجلَّ َوَعَال -وقد سمى اهللا 

كِِعنيَ {  :-َجلَّ َوَعَال - قال اهللا  ا ، فسمى الصالة ركوًعا فدل ]٤٣:البقرة[}َواْرَكُعوا َمَع الرَّ

إذا ُسمي باسم البعض فالبعض ركٌن إًِذْا من قواعدنا ملعرفة الركن أن الكل ، عىل أهنا ركنٌ 

  .فيه

  :، الركوع له صفتان"وأقله" :قال

ٍء وهي األقل   .صفُة إجزا

م    .وصفة كامٍل وهي األ

نا نقول ى بام هو دون من ذلك :فأما أقلُه ففائدة معرفة أقله أ ، ولو بيشٍء يسري مل من أ

أموم إذا دخل مع  :يصح ركوعه وال تصح صالته ومن فوائد معرفة أقل الركوع أن ا

  .اِإلَماِم انظر عباريت انتبه ال تنام

ى باجلزء أو بالفعل املجزئ من الركوع قبل أن   أموم إذا دخل مع اِإلَماِم وأ أن ا

يقول اِإلَماِم حرف السني من سمع اهللا ملن محده فقد أدرك الركعة، وإن مل يأيت بالقدر 

و رؤيته اِإلَماِم مرتفًعا فليس مدرًكا للركعة، عرفـت املجزئ إال بعد اإلتيان بحرف السني أ

  .إًِذْا فائدة معرفة القدر املجزئ من الركوع

البد أن ينحني، القيد الثاين  :، القيد األول"أن ينحني" :أي املجزئ قال ،"وأقله" :قال

، ال يسمى الركوع ركوًعا إال برشطني حلديث سعد "بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه" :قال

  :ابن أيب وقاص وابن عباس يف صحيح مسلم



 

   
 

 

وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه وأكمله أن يمد ظهره مستويا وجيعل 

  ............................................................................ رأسه حياله

  .البد أن ينحني ظهره ولو يسًريا  :الرشط األول

فهام ولو أطراف األصابع  :الرشط الثاين   .إىل ركبتيهأن تصل يداه ولو أطرا

تصل يديه إىل ركبتيه من غري أن ينحني هل يصح ركوعه؟ ال لفوات  بعض الناس قد

 :املعنى األول، ألن ال يسمى يف لسان العرب ركوًعا ونحن نحتج بلسان العرب، وحلديث

ه البد أن تكون اليدان عىل الرك"   ."نيتبأ

سمع أن يقول اِإلَماِم فلو وصلت يداك إىل ركبتيك قبل ، إًِذْا هذا الذي يسمى ركوًعا 

  .اهللا ملن محده فقد أدركت الركعة وإن مل تطمئن، اطمئن بعد ذلك ثم قم مع اِإلَماِم وارتفع

، والدليل "اأن يمد ظهره مستويً " :، أي صفة الكامل يف الركوع قال"وأكمله" :قال

 :، غري منحني وإنام يكون مستوًيا"اأن يمد ظهره مستويً " :حديث عائشة يف الصحيح قال

  .، أي حيال ظهره فيكون الرأس والظهر مستقيامن"حيالهوجيعل رأسه "

ا انسكب ذلك اإلناء هذه  أن لو ُجعل إناٌء عىل ظهره  :كام جاء من حديث عائشة

هذه هي صفة الكامل هذا باعتبار االنحناء وأما باعتبار الكفني استقامة وهذا هو الكامل، 

  .فرجة األصباعفالكامل يف الكفني أن تكون الكفان عىل الركبتني م

دائًام األصابع تكون مضمومًة إال يف موضٍع واحد وهو صعب جًدا من  :خذ قاعدة

   متى تكون األصابع مفرجة؟! يعرفه من يعرف هذا املوضع

  ...  :الطالب

ما شاء اهللا متى عرفتها؟ قبل قليل هذا الذي ينتبه معي، فالقيام عندما تكرب  :الشيخ

مضمومة األصابع، عندما تضع يديك عىل رصتك أو حتت رصتك تكون مضمومة 

  .مقبوضتنياألصابع أو 

  

  



 

  

  

 

  .مل يكف ءفع فزعا من يشالرفع منه وال يقصد غريه فلو ر: اخلامس 

  ......................................... االعتدال قائام وال تبطل إن طال: السادس 

ة األصابع، عندما تكون يف تكون مضمومحلديث َأِيب ُهَرْيَرَة ندما تكون يف السجود ع 

تكون مضمومة األصابع إال ة الكل الص، السجدتني تكون مضمومة األصابعاجللسة بني 

ا تكون مفرجة األصابعيف    .الركوع السنة َفِإهنَّ

أي الرفع من الركوع، وأفرد الرفع من الركوع  »الرفع منه :من األركان اخلامس« :قال

ه قال عن االعتدال قائًام لفائدةٍ  ، لو "مل يكفٍء يشا من فزعً لو رفع " :ذكرها املصنف وهي أ

ربنا ولك احلمد محًدا كثًريا طيًبا  :فلام وقف قال ،أن امرًئ كان راكًعا ففزع من يشء ثم قام

  .غالطما يصح، ارجع لركوعك ثم جيب أن ترفع من الركوع هذه من األ :نقول مبارًكا فيه

ومن األغالط األخر وهو متعلق بصالة الكسوف، ألن صالة الكسوف واخلسوف 

د، َيْعنِي فائدة التفريق فيها أ كثر من رفع واعتدال ذكر ذلك الشيخ منصور يف رشحه عىل الزا

فلو رفع " :فيام لو رفع فزًعا، قال طيب إًِذْا عرفنا أن الرفع فائدته، بني الرفع وبني االعتدال

  .، جيب أن يرجع ويرفع مرًة أخرى"مل يكف ءٍ ا من يشفزعً 

، هذا املوضع الثالث الذي جيب فيه "االعتدال قائًام " :من األركان السادسو :قال

ءة، وجيب  القيام، جيب عند تكبرية اإلحرام وجيب عند قراءة الفاحتة وهو أقله أو عند القرا

  .عند االعتدال من الركوع جيب وجوًبا إال أن يكون عاجًزا عن القيام َفِإنَُّه جيلس ِحينَئِذٍ 

وال تبطل الصالة وإن طال اعتداله  :، يقول"طالوال تبطل إن  االعتدال قائًام " :قال

اَذا قال هذه اجلملة؟ ألن االعتدال ليس حمًال للدعاء، األصل أن كل يشٍء يف  َ ِ وإن طال، 

ه حتى يف الطريق بني األركان فيه ذكر وهو الصالة فيه ذكٌر هللا  ، أعجب من ذلك أ

اهللا أكرب وسيأيت معنا  :كان عندما تقولتكبرية االنتقال، فإن تكبرية االنتقال تكون بني األر

  .اهللا أكرب يف الطريق تقول اهللا أكرب كل الصالة ذكر :درس الغد تقول -إِْن َشاَء اهللاُ  -

  

  



 

   
 

 

  ...................................................................السجود :السابع

ربنا " :فاإلمام واملنفرد يقوالنأما االعتدال من الركوع فال جيوز لك أن تزيد عام ورد، 

السموات واألرض وملء ما شئت من يشٍء بعد ولك احلمد محًدا كثًريا طيًبا مبارًكا فيه ملء 

ا منعت  ،وكلنا لك عبد أهل الثناء واملجد  أحق ما قال العبد ا أعطيت وال معطي  ال مانع 

  .ك حتى لو مل يكن فيه ذكر اسكت، وكفى ال يشء بعد ذل"وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

ه ال يزيد، هل يزيد عن ربنا ولك احلمد؟  َطْبًعا سيأيت  أموم فيه خالف أ معنا أن ا

و اخلطاب :األكثر من املتأخرين يقولون ه ال يزيد واختار أ  - يذكر الذكر وسيأيت يف حمله أ

  .-إِْن َشاَء اهللاُ 

، والسجود "السجود" :من أركان الصالة السابع :-َرِمحَُه اُهللا َتَعاَىل -نعم يقول الشيخ 

َحاَبةَ  والنبي  من أركان الصالة والشك أعني « :سمى الصالة سجوًدا، فقال لبعض الصَّ

  .، فدل عىل أهنا ركٌن فيها»عىل نفسك بكثرة السجود

ء .صفُة كاملٍ  :الركوع له صفتانوالسجود كام قلنا يف    .وصفُة إجزا

ء ثم آيت بصفة  دأ بصفة اإلجزا ء من مل يأيت هبا َفِإنَُّه ال تصح صالته، وسأ وصفة اإلجزا

ًْضا أو وصفان البد من  ء ففيها رشطان َأ الكامل بعده ألهنا زائدٌة عنها، فأما صفة اإلجزا

  :اإلتيان هبام

َرِيضَ -وهو أن يأيت باألعظم السبع عىل األرض، حلديث ابن عباس  :الرشط األول

ُ َعنُْهَام  َّ ، واألعظم السبع هي الوجه »أن نسجد عىل األعظم السبع أمر النبي « :-َا

ف والكفان  والقدمان والركبتان، هذه سبعة أعظم جيب أن تكون عىل فتشمل اجلبهة واأل

جيب أن تكون السبعة كاملًة عىل  ذا القيد األوله ،األرض، وسيأيت تفصيلهم بعد قليل

  .األرض

  

  

  



 

  

  

 

....................................................................................  

ه جيب أن يكون عىل هيئة السجود وما هيئة  :ثاينالرشط ال لكي يسمى الفعل سجوًدا أ

أعىل من رأسه، والعرب ال إن هيئة السجود هي أن يكون أسفل ظهره  :السجود؟ َقاُلوا 

أن يكون أسفل الظهر  رأسه، البدتسمي املرء ساجًدا إال أن يكون أسفل ظهره أعىل من 

  .أعىل من الرأس

ى طالب عم النبي  ولذلك روى ا قيل له ابن عدٍي أن أ ملَ ال  :وقد مات كافًرا 

ه استكرب  :تسلم؟ قال ال أسلم فاسجد ألجل السجود، فكيف يعلوا إستي رأيس؟ فكأ

- قرهبا إىل اهللا واستنكف من السجود، ولذلك كان أعظم املواطن يف الصالة وأجلها وأ

  .هو موضع السجود -َجلَّ َوَعَال 

َجلَّ -العبد إىل اهللا هذا السجود من أعظم املواطن وأقرب احلاالت التي يكون فيها 

فيجعل أعز ما فيه وأغىل ما عنده  -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل -يتذلل ويتواضع له ، ألن املرء - َوَعَال 

  .-َجلَّ َوَعَال -الرتاب هللا وهو وجهه جيعله راغًام يف األرض بني 

، ولذلك هذه العبادة -ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَىل - ولذلك َفِإنَّ السجود ال جيوز رصفه لغريه 

 :سمى الصالة كلها سجوًدا وهي عبادة السجود عبادة عظيمة جًدا، وسامها النبي 

  .، أي بالصالة»أعني عىل نفسك بكثرة السجود«

ه - َجلَّ َوَعَال -ف أن املرء فيه يتذلل هللا ولذلك هل السجود من استشعر كي ، وكيف أ

ُه ِحينَِئٍذ يستشعر هذا املوضع العظيم - َجلَّ َوَعَال -خيضع ويذل لربه  إًِذْا البد من ، َفِإنَّ

  . األعظم السبعة وأن تكون عىل األرض، وأن يكون عىل اهليئة :أمرين

سجودك غري صحيح،  :بحيث ساوى رأسه أسفل ظهر نقول فلو ارتفع رأسه قليًال 

إن الوسادة إذا كانت يسريًة  :مثال ذلك لو أن امرًئ سجد عىل وسادة كهذه الوسادة فنقول

ة عن هيئة السجود صح سجوده مع الكر وأما إن كانت مرتفعًة حتى  ،هةا ومل خترج املرأ

ة ة هذه مسأ   .رفعت رأسه فساوى ظهره أو زاد فسجوده باطل واضحة املسأ

  



 

   
 

 

فه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من حمل سجوده   .....وأكمله متكني جبهته وأ

فه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من " :يقول الشـيـخ وأكمله متكني جبهته وأ

ف فيجب وجوًبا أن  :متكني قال :قوله ؛"حمل سجوده فه فأما اجلبهة واأل متكني جبهته وأ

أي كامل التمكني بـأن ال جيعل بني وجهه وبني يكونا مجيًعا عىل األرض ويكون التمكني 

  .األرض شيئًا

ز  السنة أن ال جتعل بني وجهك وبني األرض شيًئا؛ لكن جيوز أن جتعل من باب اجلوا

ويكره من باب الوسواس وحيرم من باب البدعة، بعض الناس عندهم باب البدعة البد أن 

ك ابتدعت يف دين اهللا :بينه وبني األرض، نقولجيعل شيئًا  م أل   .حرا

هذا يكره،  :هذه الوسخة من باب النظافة نقول :وإن كان من باب الوسواس يقول

ت يف موضع تذلل هللا  ك أ فاألوىل لك أن تسجد عىل املوجود إال أن تتأذى،  أل

  .ولذلك ُأذن بمسحٍة واحدٍة فقط

ه سجد عىل كور  من غري قصد، مثل ما وري عن النبي وجيوز إن كان هكذا  أ

من غري  عىل كور العاممة العاممة، كانت عاممته نازلًة مغطيًة لبعض جبهته فسجد النبي 

  .جيوز عىل حسب حاله :فنقولتعمٍد إلنزاهلا أو استحباٍب لرفعها، 

ومثله السجدات هنا فيجوز ال فرق بني صالًة عىل سجادٍة أو عىل األرض، وإنام جيب 

الصالة عىل السجادة يف حالة واحدة، إذا كان حتت السجادة نجاسة فيجب أن تغطيه 

  .بحائٍل يمنع من وصوهلا وانتشارها

  :وكفيه وصفة الكامل يف الكفني أمور :قال 

  .أن تكون ممدودًة غري مقبوضة :األمر األول

  .أن تكون مضمومة األصابع غري مفرجة األصابع :واألمر الثاين

  .أن تكون أطراف األصابع للقبلة :واألمر الثالث

بع   .أن يكون الكفان حماذيني للمنكبني هكذا :واألمر الرا

  .ارعيه عن األرضأن يرفع ذ :واألمر اخلامس



 

  

  

 

وأقله وضع جزء من كل عضو ويعترب املقر ألعضاء السجود فلو وضع جبهته عىل نحو 

  ................................................................قطن منقوش ومل ينكبس

  .أن جيايف عضديه عن صدره أن جيايف عضديه عن بطنه، :واألمر السادس

، "من كل عضوٍ  وأقله وضع جزءٍ " :كل هذه سنن ولكن املجزئ كام ذكر املصنف قال

  .ولو وضع أطراف أصابعه صحت لكن الكامل ما ذكرته قبل قليل

كم؟   أم تغطيتهاموركبتيه أي ويمكن ركبتيه وهل السنة كشف الركبتني :قال ما رأ

  التغطية السنة وال الواجب؟ ذكرناها يا شيخ يف العورة؟

  ...  :الطالب

كامل العورة فهو أحسنت يا شيخ الركبتان ليستا عورة، ولكن تغطيتهام من  :الشيخ

م ألهنا قد تنكشف بعض اليشء، ألن احلد ال يدخل يف املحدود أحسنت يا شيخ   .األ

 :صفة الكامل، قال الشـيـخ -إِْن َشاَء اهللاُ  -وأطراف أصابع الرجلني وسيأيت  :قال

 ،"ويعترب املقر ألعضاء السجود" :رشحته قبل قليل قال ،"من كل عضوٍ  وأقله وضع جزءٍ "

  ما معنى ذلك؟

َيْعنِي جيب أن يكن العضو مستقًرا عىل األرض، فلو كان غري مستقٍر عىل األرض فال 

فلو وضع " :رضب املصنف هنا بمثال وسأذكر أمثلًة بعدها، قال الشـيـخ، يصح السجود

  .الصالة مل تصحأي بسجوده   ".ومل ينكبس وشٍ فمن جبهته عىل نحو قطنٍ 

ت مل تستقر عىل األرض،  لو وجد هنا قطن منفوش ثم وضع جبهته عليه يف احلقيقة أ

 معتمد عىل بدنك فلذلك ال يصحمل تعتمد عىل األرض وإنام يف احلقيقة لست ساجًدا وإنام 

  .ذلك، ومن صور ذلك لو وضعه عىل إسفنج ومل ينكبس بسجوده فكذلك

حقه به بعض أهل العلم الصالة عىل ومما ذكروا بعض أهل العلم  :أخر مجلة أو مما أ

  .-إِْن َشاَء اهللاُ  -األرجوحة أو الصالة يف السفينة وسيأيت غًدا 

  .نا حممديوصىل اهللا وسلم عىل نب

  


